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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
أي  –ني حكالم العاالالح وحكالم الاالالرا اسالال نااا ام د ماليم ربالالدأ ال االالري  الزال الكالالم يف قاالالاا بالاحف الفصالالول وااعائالاله املالزرالة الظاهريالالة بالال

ة هنالا  جهالة قالبز ر اِ ال يف اقاله هالحمث شال   –كالصالد    –يف فعح رالا  حسن   إذ ان العاح لو أحرز جهة  ، بأبالة عدم وجوا املاق  –املا ضي 
  .مث لو حكم العاح ل ره حكم الارا، عدرها فيجري ابالةهلا 

 ب حيالالالر يالالالرل العاالالالح قالالالبز الكالالال ب مث ياالالال  يف وجالالالوا رالالال احم كمالالالا يف الكالالال ب اهلالالال   والاصالالال  امل  عالالالة فينفيالالاله وكالالال ل  احلالالالال يف الكالالال
 ه ا هو خالبة كالم باحف الفصول ر  دطبياه على املاام، ، باالبح

 ضالي ال كالويحل حلكالم الن الالالزم عالالي اذ ان املا؛ هو رن قبيح االبح املثبت ه ا األبحوكان آخرها ان ، عليه بعدة وجوه وقد اس اكلنا
هال ا رالا رضالى ، وه ا الزم عالي النايف للماق  فيثبت بنفيه الفعلية ودردف حكم العاحبربكة االبح  دارا  اق ضائه  إمنا قلنا بكون العاح بالوجوب

 يف اإلشكال الراب  السابق.
 والعلميات والمبادئ االشكال الخامس:األصل اليجري في االعتقاديات واصول الفقه

 ل اخلارس:اإلشكا
يف  فيمالالا لالالو شالال  حالالل لالالو قبلنالالا بالالان األبالالح املثبالالت حجالالة وان قاعالالدة املالزرالالة وهالالي ان كالالح رالالا حكالالم بالاله العاالالح حكالالم الاالالرا بالاله  اب الالة،اقالاله 

 وهي:  (1)ر احم فريفعه العاح باألبح فم  ذل  كله ان األبح ال جيري يف روارا
 االع ااايات وأبول الني.  -1
 .(2)ول الفاهوك ل  األبح ال جيري يف اب -2
 وال يف رباائ االس نباط وراابد الاريعة. -3
   .ال جيري يف العلميات (3)األبحو  -4

 –والعيالالاذ بالالاهلل  –علالالم بوجالالوا اهلل دعالالام بالربهالالان مث هالالرأت لديالاله شالالبهة فاالال   وذلالال  كمالالناالبالالح ال جيالالري يف االع ااايالالات  دوضالالي:ه: ان
ف الن ذلال  العلالم قالد زال وجالداقا واملس صال:  ؛ لياله رالن اع االاا وعلالمجل وا:الواب: كالالان يس ص:ف را كان ع ميكنهفهح  جح امسه بوجوا احلق

 .ول ا فعليه ان يب:ر وحياق، قد اق فى قطعا
وجالوا شالي  أي ال قطال  باق فائاله كمالا لالو علالم  ليس املس ص:ف رن فيا قطعالا اقه يف األخرية االس ص:ابات املعهواةوالفر  بني املاام وبني 

 عامل اإل بات يا  فيه، يف لكنه، مل الثبويترصف االس ص:اب امل يان هو العا   فانش  بعد ذل  فيه، مث 
وهالال ا قالالد  –االع االالاا أي  – (4)عالالامل اال بالالات رالالا يف املفالالروه هالالو قفالالس أي املس صالال:ف وارالالا يف االع ااايالالات فالالان رصالالف االس صالال:اب 

  فالالالى هالالال ا االع االالالاا فكيالالاله يس صالالال:ف رالالالا هالالالو رن الالاله قطعالالالاجل فالالالان الاالالال   يف املثالالالال كالالالان رع االالالدا بوجالالالواه دعالالالام فالالال ال واق؛ اق فالالالى بالوجالالالدان
 .  (5)االع ااايات هل ه ا:هةوامل :صح ان االس ص:اب ال جمرل له يف 

مث بعالالد ذلالال  هالرأت شالالبهات عليالاله كأرثالال رالالا ذكالالره  ،باألالالةالفايالاله ان خالرب الواحالالد حجالالة  اسالال ظهرفاقالاله لالو ، كالال ل   يف أبالالول الفااله واألرالر
                                                           

 وه ا حبر رهم وقليح الطر  (1)
 أو ال عبد هبا.أبول الفاه  الحرازأي جريان األبح  (2)
 ظاهرية.س ص:اب وان كاقت األبول األخرل ال رجري ك ل  ولكن عمدة الكالم انآن هو االس ص:اب إذ عليه اس ند باحف الفصول يف إ بات املالزرة الواملاصوا باألبح هنا هو اال (3)
 وقاصد به هنا ال هن أو با  النفس. (4)
 وا:هة الثاقية س أيت ان شا  اهلل دعام  (5)
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يسال طي  الفاياله ان  وال، ان الاال  يف احلجيالة رسالاو  لعالدم احلجيالة فهنالا دوجالد قاعالدة واضال:ة ورساللمة وهاليالسيد املردضى ف:صح الاال  لاله 
 الن االسال ظهار قالد اق فالي؛ كالال ال ميكالن ذلال ،  ياول اقحل كنت سالاباا اسال ظهر ان خالرب الواحالد حجالة واالن شالككت فاس صال:ف اسال ظهاري

 متارا. وجداقا  
اسال ظهر او قطال  بصال:ة النظريالة النسالبية اليناال اين مث بعالد ذلال  راجال  املعالااالت فوجالد ان  كمالنوذلال   وك ل  احلال يف الاؤون العلمية  

ال يسال طي  قد اق فالى قطعالا  و  وان ه ه النظرية ليست على اهالقها ف:دث له ش  فان علمه األول وقطعه يف املعااالت الرياضية هنا  أخطا 
 وجداقا .ان يس ص:به يف حاله شكه امل أخر الق فائه 

االع االااات  قفالس را جرياقالهالاليس رالن رالو و جيالري ل ديالف انآ الار العمليالة  أبح عملي بنالا  علالى حجي اله رالن بالاب ال عبالداالس ص:اب  مث ان
 .(1)وابول الفاه والعلميات وقظائر ذل 

 الشك الساري وانتفاء المتيقن ليس موردا لالستصحاب:
 حالل علالى علالم أبالول الفااله فهالي سالاباةأسالس ال االري   رة وهالي ارالا رالنقاعدة املالز  وكما هو واضز فان كالم باحف الفصول هو حول

فاقاله شالا   بودالا يف حكماله وجالداقا  متنعه رن احلكم بالالوجوب يف وجوِا جهِة قبز  يف شي  مث ش   حسن   فالعاح لو رأل جهة  ، (2)هي رنها وأ
 فكيه حيكم اس نااا  ألبح ال ينفي شكهجل
رالالن قبيالالح الاالال  السالالاري ولالاليس الطالالارئ والاالال  الطالالارئ هالالو جمالالرل االس صالال:اب ال السالالاري إم وب عبالالري آخالالر : إن الاالال  يف املاالالام هالالو 

   يس ص:به.حل  فيه يوجد ر يان سابق حيكم به العاح مث يا  إذ الاملبدأ، 
االس صال:اب حجالة فالان قلنالا ان ، وعلى كال ال اديرين ارا الفااداله الظالن أو لل عبالد ان االس ص:اب حجي ه إرا لبنا  العاال  او األخبارمث 

 .  فيها ك ل للظن  ا  الظن فاقه ليس رور إفااة وان قلنا اقه رن باب واألبول العلميات االع ااايات و  رن باب ال عبد فال دعبد للعاح يف
 : االستصحاب غير جار في الشؤون الخطيرة وجه آخر

   .(3)الاؤون اخلطريةوميكن أن ق كر وجها آخر لإلشكال على را رضى وهو ان االس ص:اب غري جار يف 
كمالا هالو احلالال يف اولالة كاقالت دسال ورا ،  وأرالا فيهالا فالال، قد ياال ان بنالا  العاالال  هالو علالى حجيالة االس صال:اب يف غالري الاالؤون اخلطالريةإذ 

فهالالح جيالالري العاالالال  يف ، باالق صالالاا الالالوهحل رضالالرا  االسالال رياا رالالن هالال ه الدولالالة  كالالون  بضالالاعة رالالن اولالالة أخالالرل مث حالالدث بعالالد ذلالال  شالال  عاالئالالي يف
 ، الدولة األوم االس ص:اب فيس مرون يف اس رياا بضاع همجل كال بح ان سريهتم على الف:  وال :اق

 ه ا رن جهة العاال  .، ال يبنون على االس ص:اب يف الاؤون اخلطرية واحلابح: ان العاال 
ورالالا عالالدا رالالا دالالدخح بالاله وبالالل عليالاله فالالان العاالالال  ليسالالوا علالالى  (4)ه خطالالريرغالالم ان كالالح رالالا يالالردب    الف الالفالالان بيالالده ان جيالالري الالالربا ة وأرالالا الاالالارا 

رالالن أبالالول الفاالاله ورالالن الكثالالري رالالن وأمهيالالة أكثالالر خطالالورة  بالالح هالاليرالالن اخطالالر الاالالؤون هالالي وربالالاائ االسالال نباط  ،جريالالان االبالالح يف الاالالؤون اخلطالالرية
  ف أرح .العلميات ورا شابه فال جيري فيها االس ص:اب

 دم النعتي ليس بحجة االشكال السادس: استصحاب الع
 رن قبيح اس ص:اب العدم النعيت وهو ليس حبجة.  األبح هو على را ذكره باحف الفصول رن املالزرة الظاهرية ان ه ا كما يرا

ودارة أخرل يكون االس ص:اب يف رفالاا كالان الناقصالة وهال ا هالو ، ال كالم فيهدارة يكون االس ص:اب يف رفاا كان ال ارة وه ا اقه : بيانه
                                                           

 ه الظن، فسيأيت.وارا بنا  على كوقه ارارة وكون وجه حجي  (1)
 أي رن أبول الفاه. (2)
 را ذكر ساباا  هو: ان االس ص:اب ال جيري بسبف الا  الساري وان الياني وامل يان قد اق فيا وجداقا. (3)
ذل  على حسف الااعدة املعروفالة يف عبوايالة العبالد ملالواله ورالا يعالر  املنصور هو اقه عند الا  يف ال كليه يف الابهة احلكمية فاجملرل هو االح ياط العالي حل بعد الف:  وعدم العثور على اليح و  (4)

  سل  حق الطاعة والربا ة النالية، بعد الف: ، ال االح ياهان يف ال :رميية كما ذهف إليه االخباري وال الربا دان.
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  فيما لو مل دكن لعدم االدصا  حالة ساباة ر  وجوا املوضوا. وهن العدم النعيت وهو ليس حبجةر
 ولنضرب رثاال ل ل  :

مث شالالالككنا بوجالالالواه  يكالالالن زيالالالد روجالالالواا  فلالالالو مل  ا  حمموليالالال ا  وعالالالدر احمموليالالال ا  لالالالدينا هنالالالا وجالالالوافالالالان )كالالالان زيالالالد( و )مل يوجالالالد زيالالالد( عنالالالدرا ياالالالال 
 ن ال ارة وهو رورا االس ص:اب احلجة.ه ا هو رفاا كا، فنس ص:ف عدره

عالدم كالون زيالد عاملالاجل  – (1)او النعاليت –وأرا يف رفاا كان الناقصة كما يف )كان زيد عاملا( فهح قس طي  ان قس ص:ف بن:و العدم األز  
ا رال  لالو ان زيالديت غالري احلجالة فمثالاله: إال لو علمنا بوجوا زيد ف ة وهو غري عامل فههنالا دوجالد حالالة سالاباة حمالرزة، وارالا العالدم النعالوا:واب: كال 

رالن  باع بالار اقالهفهالح قسال طي  ان قس صال:ف العالدم النعاليت ، أو إن املرأة مل قعلالم أاالا قرشالية او ال، وعلوي او ال، ان خلق مل قكن قعلم اقه سيد
عالدم األز  اممالو  فهالو رثبالت فلاليس وارا اس صال:اب ال ،ألن اس ص:اب العدم النعيت ال حالة ساباة له رصاايق العدم االز جل وا:واب: كال

 حبجة.
 :  توضيحه
ذلالال   دت وبعالدالولالالمث  اا كالان ال ارالالة والناقصالة،البن:الالو رفال -رفعالالا وقصالبا – (3)او قرشالية   (2)لق مل دكالن قرشالالية  الهالال ه املالرأة قبالالح ان  الال: الالالقالد يا

إذ اس صال:اب عالدم ، وهنالا قاالول: هال ا خطالأ، ف العالدمهالح اقالالف ام وجالوا او الجل فنس صال: واالدصالايف مو الالالالام دم االز الالالش  ان ذل  الع
 )الارشية( ب اهتا رثبت إذ يراا هبا إ بالات ان هال ه إذن ليسالت قرشالية وارالا اس صال:اب عالدم كالون هال ه قرشالية )وهالو العالدم النعاليت( يف األزل ففياله

ح الاابالالح وال حمالالح فالالال يصالالز الوبالاله الارشالالية والالقرشالالية د وقالاله علالالى امالالان  كمالالا سالاليأيت(  وهن كالالالم بالالاحف الفصالالول هالالو رالالن هالال ا الابيالالحر الال)
 ، (4)ساباة له حالةال يف قرشي ها فان الا  عند خلق املرأة  قبح وجواها بالارشية وعدرها

 -وهالو حسالن ألقاله األقالرب للواقال   -ه ه الصورة أي اس ص:اب العدم النعيت فاقه يف داليالد األعلالم رالثال  هوكالم باحف الفصول حمح  و 
   جلدا ضي ان ال حيكم العاح بالوجوبجل ف ف  ه ه ا:هة وهي احلرج امل احم باألبح ، كاحلرج،نس  ة لل:  ر اِ   العاح يا : هح هنا  جهة

العاالح ال حيكالالم علالى وجالوب داليالالد األعلالم جمالالراا إذ هال ا رصالالدا  الس صال:اب العالدم النعالاليت وذلال  ان روضالالوا حكالم العاالح رركالالف  ولكالن
فياله لاليس بن:الو رفالاا كالان ال ارالة فالال جيالري االس صال:اب  ال ي يالراا اس صال:ابه جف فاممولوإمنا ياول ان داليد العلم غري احلرجي حسن ووا

 وللكالم د مة . باملرة ف أرح وددبر
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 )األز ( اس ص:اب عدم العلم (1)
 )النعيت( اس ص:اب عدم ادصافه بالعلم وهو رورا الكالم.

 بن:و العدم اممو . (2)
 بن:و العدم النعيت. (3)
 وقد فصح ذل  اماق النائيحل فراج  فوائد األبول وأجوا ال اريرات. (4)


